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Prohlášení 
 

Program dobrovolných návrat ů  
Programu  podpory a ochrany ob ětí obchodování s lidmi Ministerstva vnitra ČR  
 

Já,…………….………..………….…………………………, občan ČR, 

narozen dne .………..……………………..…. v.…………………………. : 

 
1. prohlašuji, že jsem se v zahraničí stal obětí trestného činu obchodování s lidmi1,  

 
2. mám zájem, aby mi Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) zajistila dobrovolný, bezpečný 

a bezplatný návrat do České republiky,   
 

3. beru na vědomí, že po svém návratu do České republiky budu seznámen s podmínkami 
Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi MV (dále jen „program“), do kterého 
budu moci na základě svého svobodného rozhodnutí v případě zájmu vstoupit a zároveň mi 
bude zprostředkován kontakt na specializované spolupracující nevládní organizace,  

 
4. uděluji souhlas s předáním osobních údajů Ministerstvu vnitra pro účely podání návrhu na 

zprostředkování návratu do České republiky  v rámci programu dobrovolných návratů,  
 

5. beru na vědomí, že Ministerstvo vnitra bude v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 
zpracovávat manuální a automatizovanou  evidenci osobních údajů v takovém rozsahu, který 
se výlučně vztahuje k obchodovaným osobám v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. po 
dobu realizace dobrovolného návratu do země původu a následně po dobu 3 let po vyřazení 
z programu dobrovolných návratů pro účely zajištění přehledu o osobách zařazených do 
programu dobrovolných návratů, pro efektivní zajišťování činností směřujících k naplnění cíle 
programu a za účelem případného vstupu oběti do programu. Zpracovávané osobní údaje 
nebudou zpřístupňovány mimo Ministerstvo vnitra, 

 
6. podle § 12 zákona č. 101/2000 Sb., mám právo, pokud o to požádám, na informace  

o zpracování svých osobních údajů, 
 

7. podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zjistím-li nebo domnívám-li se, že Ministerstvo vnitra 
České republiky zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou mého soukromého a 
osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžu požádat o vysvětlení nebo o odstranění 
takto vzniklého stavu. Současně mám právo se se svým podnětem obrátit na Úřad pro 
ochranu osobních údajů. 

 
 
 
 

 
 
V ……………………. dne……………………..     ……………………………………………….. 
          podpis subjektu údajů (oběť)      

                                            
1   § 168 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 


